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Bracia i Siostry...  – Już dwanaście lat – od początku istnienia Parafii zwracam 
się do Was tymi słowy, wkładając w nie niekłamany szacunek i szczere zaufanie do 
Was. Odwagi dodawały mi wiara i przekonanie, że Miłosierny Bóg pobłogosławi 
dobre zamiary oraz nie odrzuci ofiar i trudu tych, którzy zechcą z Nim współpra-
cować. Mówiąc do Was w Imię miłości do Boga: Bracie, Siostro – wierzyłem że 
kiedyś i Wy zaliczycie mnie do grona swych bliskich. Pamiętałem zawsze, że na ten 
zaszczyt mogę zasłużyć tylko uczciwością w postępowaniu, osobistym przykładem 
zaangażowania w sprawy Parafii oraz  gorliwością służby i modlitwy za każdego 
z Was. 

Nie mam żadnego prawa do oceny samego siebie a Was mogę jedynie prosić  
o modlitwę, by moje błędy, niedociągnięcia czy zaniechania wybaczył Bóg. Mam 
natomiast obowiązek wobec Boga okazać Mu swą dumę, radość i wdzięczność za 
Was Bracia i Siostry! –To dzięki Waszym pierwszym ofiarom na pierwsze miesz-
kanie parafialne, niejako bez rozgłosu, ale zawsze na oczach wszystkich (i jak 
zawsze to, co dobre – z trudem), mogły powstać trzy mieszkania dla duchownych 
oraz kancelaria. Szczególne dziękczynienie za Was, wszystkich Parafian, którzy 
odważnie włączyliście się w trud budowy świątyni! Za wszystkich Ofiarodawców 
na jej budowę, bez których czulibyśmy się osamotnieni i przytłoczeni ogromem 
zadań i potrzeb. Za Ojca Mitrata Anatola i Matuszkę Nieoniłę Siegieniów, którzy 
by wspomóc budowę naszej świątyni – ofiarowali znaczną sumę pieniędzy oraz 
mieszkanie. To dzięki ich ogromnej ofierze jaśniała każda, nawet maleńka żertwa, 
bo wszystko razem tworzyło jeden bukiet ofiarowany Bogu! 

Dzięki rosnącym ścianom uwierzono w pomyślną realizację budowy. Pierwszą 
„jaskółką” wyposażenia świątyni była ofiara młodych ludzi Barbary i Mirosława 
Świętochowskich z USA – marmurowy Prestoł, który jakiś czas samotnie stał w 
dolnej cerkwi aż zaczął jak magnes przyciągać następne żertwy. – Przybywały: to 
ikony do ikonostasu, to marmur na jego konstrukcję, żertwiennik, polichromie, 
ikony, świeczniki, chorągwie. Później imienne i bezimienne ofiary ułożyły się w 

•• Już dwanaście lat ••



plastry blachy na kopułach. – Teraz, w blasku słońca jawią się niby świeca, lub jak 
ramka miodu wyjęta z ula, tyle że zamiast apetytu budzą to zachwyt to zazdrość 
naprzemian. Szczególnym pomnikiem jest południowo–wschodnia kopuła. Tam 
jak na karteczkach ale z blachy są zapisane imiona zmarłych: matuszki Leoni-
ły, Krystyny, Nadziei oraz setek innych. – Przy tak radosnym, do nieba podnie-
sionym pomianniku, smutno wyglądają nawet bogate grobowce czy kolumbaria  
z urnami na nowych cmentarzach. Krzyże na kopułach – to znowu żertwy. Jednak 
krzyże ustawione mniej tradycyjnie – teraz jakby ramionami obejmują świątynię 
i jak czterej Ewangeliści – każdej stronie świata dają świadectwo o Chrystusie  
i Jego Cerkwi! 

Prozaicznych drzwi, okien w dolnej cerkwi, nie wypada wspominać – one tak 
samoistnie zamknęły świątynię przed chłodem i nieżyczliwością. Ogrzewanie scho-
wane pod podłogą nie afiszuje się swą obecnością jak by mówiąc: „Ja tylko stopy 
chronię przed chłodem. Serce modlitwą ogrzewaj.” Podobnie podłoga –  skromnie 
przyjmuje okrycie z dywanów a nas pyta: „Co pościelisz pod nogi Chrystusowi, 
gdy przyjdzie tu wysłuchać twojej modlitwy?” 

Długi czas niepokoił nas brak dachu a później – nieporadność robotników mon-
tujących jego konstrukcję. Modlitwy i wstawiennictwo świętych sprawiły, że nowi, 
życzliwi fachowcy uporali się z problemami. Kolejna ekipa budziła zdumienie 
umiejętnie, szybko i dokładnie układając arkusze blachy. Latem zaskoczyła nas 
bryła cerkwi pozbawiona rusztowań. Teraz, gdy tynkarze odsłaniają kolejne już 
pokryte tynkiem ściany –  ludzie pytają... o kolor! Biały, śnieżnobiały.

Tak kochani Bracia i Siostry – dla wielu z Was, po dwunastu latach nadziei  
i niepewności; wiary i wahań; wyrzeczeń i trudów; po dziewięciu latach budowy 
– dane jest widzieć kształty docelowej, zewnętrznej  bryły świątyni oraz radości 
modlitwy w dolnej cerkwi. To dar i zaszczyt dostępny dla niewielu!

Mniej zauważalne ale o ileż jeszcze bardziej dostojne wobec Boga jest budowa-
nie świątyni w naszych sercach! Gdy zaczynaliśmy – było nas 465 rodzin. Drugie 
tyle przybyło i nie tylko dlatego, że kupili tu sobie mieszkania. To Wy kupiliście 
ich dla Boga swym zaangażowaniem, ofiarnością, pracą w cerkwi i przy cerkwi, 
życzliwością, wiarą, modlitwą. Nikt z nas nie potrafi opisać radości nieba na widok 
dzieci czekające na Priczastije, ani tego, jak modlitwa dzieci pomaga ich rodzicom 
pokonywać codzienne trudności. Słuchając śpiewu dzieci i młodzieży nie sposób 
wyobrazić, że dwanaście lat temu nie było komu śpiewać podczas nabożeństw! 
Kto wtedy mógł marzyć o trzech chórach?!

Nieśmiało zaznacza swe istnienie Bractwo. Wielu myśli, że Panie przychodzą 
„tylko” sprzątać. Niewielu zauważyło, że pierwsze pielgrzymki z naszej Parafii do 
Grabarki, Sak, Jabłeczna, Poczajewa zorganizowały Bratczycy! To ich staraniem 
powstało tłumaczenie i ukazał się drukiem Akafist do św. Gieorgija. To ich stara-
niem wydano Akafist za Zmarłych! To oni z zakolędowanych sum kupili do cerkwi 
materiały budowlane, ikony, Ewangelię, szaty liturgiczne. Kilkunastu zapaleńców 
oczekuje nowych ludzi. Gdy wszyscy docenią ich trud i zrozumieją ich intencje, to 
potrafią zrozumieć i to, że sprzątanie w cerkwi to tylko pokorne, dokonane ręko-
ma a nie językiem stwierdzenie: „Nie wstydzę się czynić dobra dla chwały Domu 
Bożego.” oraz: „Chcę, by ofiary ludzi zawsze były piękne w oczach Boga”.

Wdzięczny Bogu ze swych Parafian – Proboszcz – o. Grzegorz



W  NASZEJ  PARAFII
 Bractwo Trzech Męczenników Wi-
leńskich organizuje pielgrzymkę do 
Klasztoru w Żyrowicach w dniach 3, 
4 i 5 października. Wyjazd 3.10 w go-
dzinach popołudniowych. W planie: 
modlitwa w Żyrowickim Sanktuarium, 
Odwiedziny Parafii na trasie przejazdu 
powrót do Białegostoku w godzinach 
wczesno–wieczornych. Zapraszamy!
 Trwają prace tynkarskie. Wykonaw-
ca obieca, że przy sprzyjających warun-
kach atmosferycznych zakończy prace 
(z malowaniem tynków włącznie) pod 
Prazdnik Pokrowa Najświętszej Boguro-
dzicy.  Prosimy o modlitwę by ich plany 
i nasze marzenia można było ofiarować 
Matce Bożej.
 W tym roku w Niedzielę 28. 09 
– Święto dwunastolecia istnienia Para-
fii ubogacone będzie świętem Dzieci i 
Młodzieży naszej Parafii. – Razem ro-
śniemy, razem dorastamy... Przypomi-
namy plan uroczystości: 28.09 na obu 
Liturgiach modlitwy za Ofiarodawców. 
O godz. 1600 – Molebien w intencji 
dzieci i młodzieży. 1630 – Wyjazd auto-
busu do Ignatek – w zaprzyjaźnionym 
lokalu „Trzy Sosny” przy grilu: śpiewy, 
muzyka, zabawy, atrakcje, niespodzian-
ki. Życzymy miłej, udanej i pięknej za-
bawy.
 Zbliża się Święto Opieki (Pokrowa) 

matki Bożej. – 14.10 – to również Dzień 
Nauczyciela – w szkołach obligatoryjnie 
dzień wolny od zajęć. Wierzymy, że w 
modlitwie z Arcypasterzem gremialnie 
uczestniczyć będzie młodzież  z naszych 
szkół. Wasza modlitwa do Matki Bożej 
za matkę, ojca to nie tyle obowiązek co 
zaszczyt! Modlitwa do Patronki i Opie-
kunki naszej dolnej cerkwi w tym dniu 
powinna przerodzić się w błaganie, by 
Matka Boża swą opieką  otoczyła każ-
dą żywą Małą Cerkiew to znaczy każdą 
rodzinę!!!
 W Poniedziałek 13.10 o godz. 1700 

– uroczysta Wsienoszcznaja święta Po-
krowa Bożijej Matieri w naszej cerkwi. 
We Wtorek  14.10 o godz. 830 – wodo-
swiatnyj Molebien; o 930 – powitanie 
Arcypasterza; 1000 – św. Liturgia i pro-
cesja (módlmy się by była połączona  
z poświęceniem zewnętrznych, otynko-
wanych i pomalowanych ścian cerkwi 
...i okien!?)
 Niedawno Młoda Para z Parafii Ka-
tedralnej brała ślub w naszej cerkwi 
(udzielał go batiuszka z Soboru a śpie-
wał nasz młodzieżowy chór). Wzrusza-
jącą była reakcja obecnych – byli za-
chwyceni cerkwią i atmosferą w cerkwi. 
Ci, którzy jechali pierwszy raz, obawiali 
się że będzie bardzo biednie a wychodzi-
li bogaci duchowo.

Sakrament Małżeństwa zamierzają przyjąć:

03.10  w naszej cerkwi biorą ślub: 
Parafianka Irena (Roksana) Filipczuk i Przemysław Niemira (r.k.)

12.10  również w naszej cerkwi Sakrament otrzymają 
Sławomir Apanowicz i Renata Kalinowska (r.k.)

NOWE  RODZINY  w  Naszej  Rodzinie...



NABOŻEŃSTWA  W  NASZEJ  CERKWI
(od 20 września – do 11 listopada)

Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego w Białymstoku, Nowe Miasto, 15–338 ul. Pułaskiego 36
strona internetowa; http://www.parafia–swietego–jerzego.pl,  Konto:  94 1020 1332 0000 1302 0026 2196

Kancelaria: 15–346 Białystok, ul. Krucza 5/2 m 2, czynna: 1600 – 1800;  tel. 085 744 95 00 czynny całą dobę
Kler Parafii:  Proboszcz: ks. mitrat Grzegorz Misijuk

Wikariusze:  ks. prot. Walerian Antosiuk, ks. prot. Władysław Masajło, ks. protod. Tomasz Cyrkun

20.09. – S. – 1700 – Wsienoszcznaja Narodzenia Najśw. Marii Panny.
21.09. – N. – 800 i 1000  – Liturgia;  1700 – Akafist do św. męcz. Gabriela.
22.09. – Pn. – św. męcz. Gabriela – Uroczystości w Soborze – tamże o 1800 – występ                      

naszego młodzieżowego chóru pod dyrekcją matuszki Anny Cyrkun
24.09. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
25.09. – Cz. – 800 – Liturgia Oddanija święta Narodzenia NMP; 1700 – Akafist do  

św. Jana Kormiańskoho.
26.09. – Pt. – 1700 – Wsienoszcznaja Wozdwiżenija i wyniesienie Krzyża
27.09. – S. – 900 – Liturgia Wozdwiżenija; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
28.09. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; dziękczynienie za parafian i wszystkich ofiaro-

dawców;  1600 – Molebien za dzieci i młodzież, wyjazd do Ignatek 
30.09. – Wt. – 800 – Liturgia – (św. Wiery, Nadziei, Luby i Sofii )Wiery, Nadziei, Luby i Sofii ) 
01.10. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
02.10. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Krzyża.
04.10. – S. – 800 – Liturgia Oddanija Wozdwiżenija; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
05.10. – N. – 800 i 1000  – Liturgia;  1700 – Akafist do Matki Bożej.
08.10. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
09.10. – Cz. – 800 – Liturgia święta ap. Jana Teologa; 1700 – Akafist do św. ap. Jana  

Teologa
11.10. – S. – 800 – Liturgia;  1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
12.10. – N. – 800 i 1000  – Liturgia;  1700 – Akafist święta Opieki Matki Bożej.
13.10. – Pn. – 1700 – Wsienoszcznaja Prazdnika Pokrowa Preswiatoj Bogorodicy.
14.10. – Wt. – 830 – Wodoswiatnyj Molebien; 930 – procesja na spotkanie Arcypas

terza;  – 1000 – Liturgia i procesja; 1700 – Dziękczynny Molebien za 
Parafian.

15.10. – Śr – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
16.10. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców na budowę  

cerkwi.
18.10. – S. – 800 – Liturgia;  1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
19.10. – N. – 800 i 1000  – Liturgia;  1700 – Akafist i molebien do św. ap. Tomasza.
22.10. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
23.10. – Cz. – 1700 – Akafist do św. męcz. Gabriela i modlitwa za młodzież
25.10. – S. – 800 – Liturgia;   1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
26.10. – 800 i 1000 – Liturgia;  1700 – Akafist przed Iwierską Ikoną Bogurodzicy
29.10. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
30.10. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jana Kormiańskoho 
01.11. – S. – Dimitrijewskaja Roditielskaja Subbota –  730 – Proskomidija;  – 800 – Litur

gia i Panichida;  1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.


